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Lixo: derivada do termo
latim lix, significa “cinza”.
No dicionário, ela é
definida como sujeira,
imundície, coisa ou coisas
inúteis, velhas, sem valor.
Lixo, na linguagem
técnica, é sinônimo de
resíduos sólidos e é
representado por materiais
descartáveis pelas
atividades humanas.

CONCEITO DO TERMO



Rio mais poluído do  mundo – Indonésia





✓ URBANO
✓ DOMICILIARES
✓ PÚBLICOS
✓ ESPECIAIS: ✓ RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

✓ ENTULHOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

• RURAL

• INDUSTRIAL
✓ INERTES OU INCOMBUSTÍVEIS
✓ BIODEGRADÁVEIS OU COMBUSTÍVEIS
✓ PERIGOSOS (CATEGORIA 1)

LIXO OU

RESÍDUO

SÓLIDO

• MINERAÇÃO
✓ ESTÉREIS
✓ REJEITOS

CLASSIFICAÇÃO DO LIXO OU RESÍDUO SÓLIDO



LIXO INDUSTRIAL

É lixo gerado pelas atividades agrícolas e

industriais e a destinação final desses resíduos

deve ser feita de forma ambientalmente correta e

coerente com a Legislação ambiental em vigor.



LIXO HOSPITALAR
Os chamados RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE devem ser

coletados, armazenados e tratados corretamente, seguindo resoluções
específicas do CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) e das
autoridades sanitárias.
Tem origem nos serviços hospitalares, ambulatoriais, farmácias,
resultados de curativos, aplicação de medicamentos, que em contato
com o meio ambiente ou misturado ao lixo doméstico, poderão ser
patogênicos ou vetores de doenças. Devem ser destinados à incineração.



Lixo de serviço de saúde: 

São aqueles gerados nas instituições 

de saúde, como hospitais e etc. 

Também existe norma específica, a 

NBR 12.808, da ABNT. Ela classifica os 

resíduos de saúde em três categorias: 

• Classe A ou resíduos infectantes.

• Classe B ou resíduos especiais.

• Classe C ou resíduos comuns, que 

não se enquadram nas Classes A e B e 

se assemelham

aos resíduos domésticos, não 

oferecendo riscos à saúde pública.

CLASSE  A

✓ Biológicos

✓ Sangue e hemoderivados

✓ Perfurantes

✓ Cortantes

✓ Cirúrgicos

✓ Animais contaminados

CLASSE  B

✓ Rejeitos radioativos

✓ Resíduos farmacêuticos

✓ Resíduos químicos     

perigosos



Incineração é a queima do lixo em fornos e usinas próprias.
Apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume
de resíduos. Além disso, destrói os microrganismos que
causam doenças, contidos principalmente no lixo
hospitalar e industrial.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Res%C3%ADduo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo_hospitalar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo_industrial


O LIXO DOMÉSTICO
é todo aquele gerado em residências,

comércio e serviços como escolas, escritórios,
órgãos públicos, etc. A coleta e tratamento dos
resíduos domésticos é feita pelas Prefeituras
Municipais que podem terceirizá-las a empresas
especializadas
Contém muita quantidade de matéria orgânica,
plástico, lata, vidro, etc.

Lixo domiciliar:

Resíduos sólidos de atividades 

residenciais.

Exemplo: matéria orgânica, 

plástico, lata, vidro.



O LIXO ESPECIAL 

é formado por resíduos geralmente industriais. Merece
tratamento, manipulação e transporte especial.
Exs: pilhas, baterias, embalagens industriais,embalagens

de agrotóxicos e de combustíveis, de remédios ou
venenos, etc. Também conhecido como e-lixo.

Lixo especial: 

Resíduos geralmente industriais, que 

merecem tratamento, manipulação e 

transporte especial.

Exemplos: pilhas, baterias, embalagens de 

agrotóxicos, embalagens de combustíveis e 

de remédios.





Lixo   Espacial

Lixo espacial: 

Restos dos 

objetos 

lançados pelo 

homem no 

espaço, que 

circulam ao 

redor da Terra 

com a 

velocidade de 

aproximadamen

te 28 mil 

quilômetros por 

hora. 



Lixo radioativo: 

Resíduo tóxico e venenoso, 

formado por substâncias 

radioativas, resultante do 

funcionamento de reatores 

nucleares. Como não há um lugar 

seguro para armazenar esse lixo 

radioativo, a alternativa 

recomendada pelos cientistas foi 

colocá-lo em tambores ou 

recipientes de concreto 

impermeáveis e à prova de 

radiação, enterrados em terrenos 

estáveis no subsolo.

Lixo atômico: 

Resultante da queima 

de composto de 

urânio enriquecido 

com isótopo atômico 

235. 

Lixo   Atômico e Radioativo
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A coleta seletiva







TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO

JORNAIS
Duas a seis semanas

PNEUS
Indeterminado

EMBALAGENS DE PAPEL
um a quatro meses

http://www.athanazio.pro.br/wp-content/pneus.jpg


GUARDANAPOS DE PAPEL
três meses

PONTAS DE CIGARRO
dois anos

CHICLETES
cinco anos



Sacos e copos plásticos
200 a 450 anos

Latas de alumínio
100 a 500 anos Pilhas

100 a 500 anos

http://www.astoriabr.com.br/verfoto.asp?reg=145


Descubra a mulher escondida na foto



Descubra 
o camelo 
na Foto



Os “ Rs ”:

- Repensar

- Reduzir

- Reutilizar

- Reciclar

Re .....



Reutilizar



Reduzir



Reciclar



Repensar



Tratamento de Água é um conjunto de
procedimentos físicos e químicos que
são aplicados na água para que esta
fique em condições adequadas para o
consumo, ou seja, para que ela se
torne potável. O processo de
tratamento de água livra-a de qualquer
tipo de contaminação, evitando a
transmissão de doenças.

As estações de tratamento de água 
(ETA’s)



TRATAMENTO DE ÁGUA DOMÉSTICO  - ETA

Cal





1. Floculação

Floculação é o processo no qual a água recebe substâncias químicas,
que pode ser o sulfato de alumínio, sulfato ferroso, entre outras. Este
produto faz com que as impurezas da água reajam com a substância
química - coagulação, formando compostos mais pesados, flocos,
para serem facilmente removidos no processo seguinte.

2. Decantação

Na decantação, como os flocos de sujeira são mais pesados do que a
água, caem e se depositam no fundo do decantador. O período médio
de retenção da água nesses tanques é de três horas.

3. Filtração

Nesta fase, a água passa por várias camadas filtrantes, compostas por
areias de granulometria variada, onde ocorre a retenção dos flocos
menores que não ficaram na decantação. A água então fica livre das
impurezas. Estas três etapas: floculação, decantação e filtração
recebem o nome de clarificação. Nesta fase, todas as partículas de
impurezas são removidas deixando a água límpida. Mas ainda não está
pronta para ser usada. Para garantir a qualidade da água, após a
clarificação é feita a desinfecção.



Floculadores

Alguns fatores que influenciam numa boa floculação:
- pH 
- tempo de mistura 
- temperatura 
- grau de agitação da água



Decantadores
• Decantadores horizontais são

mais simples, geralmente
retangulares ou circulares, que tem
boa profundidade e volume , onde
retém-se a água por longo tempo, o
necessário para a deposição dos
flocos.

• Decantadores verticais: tem um 
menor tempo de retenção da água, 
porem é necessário equipamentos 
como módulos tubulares que 
dificultam a saída dos flocos. 

O decantador deve ser lavado quando a camada de lodo tornar-se muito 
espessa. A decantação é o preparo para a filtração, quanto melhor for a 
decantação, melhor será a filtração. A saída da água é feita junto à 
superfície, e comumente por calhas dispostas.



Filtros

Durante a filtração ocorrem os seguintes fenômenos:
• ação mecânica de coar; 
• sedimentação de partículas sobre grãos de areia; 

Na lavagem, a areia que constitui o leito filtrante deverá ser posta em 
suspensão ou expansão na água.A lavagem e feita quando a entrada de água 
é maior que a saída provocando o acúmulo de água no filtro (afogamento).

Se a operação for bem conduzida a água filtrada apresentará: 
- remoção de materiais em suspensão e substâncias coloidais, 
- redução de bactérias presentes em até 90%, e 
- alteração das características da água, deixando-a límpida.  



4. Cloração/ Desinfecção
A cloração consiste na adição de cloro na água clarificada. Este produto é
usado para destruição de microorganismos presentes na água, que não foram
retidos na etapa anterior. O cloro é aplicado em forma de gás ou em soluções
de hipoclorito, numa proporção que varia de acordo com a qualidade da água
e de acordo com o cloro residual que se deseja manter na rede de
abastecimento. O cloro é utilizado para desinfecção, para reduzir gosto, odor e
coloração da água, e é considerado indispensável para a potabilização da
água. O cloro é um produto perigoso e exige cuidado no seu manuseio.

5.Fluoretação
A fluoretação é uma etapa adicional. O produto aplicado tem a função de 
colaborar para redução da incidência da cárie dentária. O flúor é aplicado na 
água usando como produtos fluossilicato de sódio ou ácido fluossilicico.

6. Análises laboratoriais

Cada Estação de Tratamento de Água (ETA) possui um laboratório que
processa análises e exames físico-químicos e bacteriológicos destinados à

avaliação

7. Bombeamento

Concluído o tratamento, a água é armazenada em reservatórios e segue até
as residências através de canalizações → rede de distribuição.



Desinfecção/ Correção pH/ Fluoretação
• O cloro é aplicado na água por meio de 

diversos tipos de dosadores, que são 
aparelhos que regulam a quantidade do 
produto a ser ministrado, dando-lhe 
vazão constante.

• A correção do pH é um método 
preventivo da corrosão do encanamento. 
Consiste na alcalinização da água para 
remover o gás carbônico livre e para 
provocar a formação de uma película de 
carbonato na superfície interna das 
canalizações. 
Para a formação da camada ou película 
protetora eleva-se o pH da água ao 
ponto de saturação (geralmente utiliza-
se o HIDROXIDO DE CALCIO). 

• A fluoretação é a adição, por meio de 
dosadores, de flúor na água, sendo 
normalmente usados o fluoreto de sódio, 
o fluossilicato de sódio o ácido 
fluossilícico. 



Reservatórios
• atender as variações de

consumo ao longo do dia,
mesmo nos casos
extraordinários, como os
horários de máximo consumo
em dias muito quentes;

• promover a continuidade do
abastecimento no caso de
paralisação da produção de
água;

• manter pressões adequadas
na rede de distribuição;

• garantir uma reserva
estratégica em casos de
incêndio.

Os reservatórios são normalmente construídos em: concreto armado,
aço, fibra de vidro, alvenaria e argamassa armada.




